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671 دقائمة عد  

، والية زغوان، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 فتحي عبروق .1 008971-0101 والية أريانة

 احمد  الدريدي .2 011915-0101 والية أريانة

 مبارك منصوري .3 014010-0101 والية أريانة

 نصريالهادي  ال .4 014549-0101 والية أريانة

 جالل القرايشي .5 025048-0101 والية أريانة

 لطفي  بومعيزة .6 021680-0101 والية أريانة

 خالد العسكري .7 000812-0101 والية أريانة

 أحمد  بورفة .8 000993-0101 والية أريانة

 المنجي  حرزلي .9 004961-0101 والية أريانة

 علي  قائدي .10 012816-0101 والية بن عروس

 منير  شقير .11 007489-0101 والية بن عروس

 عبد الجليل الرجبي .12 007636-0101 والية بن عروس

 المنجي بنصالح .13 011165-0101 والية بن عروس

 مراد بطاش .14 012802-0101 والية بن عروس

 الحبيب بن ميالد بن الحاج صالح  لشهب .15 016853-0101 والية بن عروس

 ج الشتيوى  الهنشيرعمار بن الطيب بن الحا .16 000923-0101 والية بن عروس

 حسن بنجدو .17 007675-0101 والية بن عروس

 خالد بن علي بن احمد الطرابلسي .18 005163-0101 والية بن عروس

 عمر سالمي .19 002995-0101 والية بنزرت

 عبد القادر عزيب .20 012575-0101 والية بنزرت

 الصادق مسعود .21 002858-0101 والية تونس

 ايسيعلي  ر .22 002969-0101 والية تونس

0101-006487 والية تونس  المعز الغابي  .23 

 عبد الكريم  مهدواني .24 011315-0101 والية تونس

 محمد  التومي .25 014425-0101 والية تونس

 شنيترعلي   .26 024666-0101 والية تونس

 بلقاسم بن محمد الشريف .27 000169-0101 والية تونس

 محمد الكافي .28 001634-0101 والية تونس

 كمال السويسي .29 009306-0101 والية تونس

 االسعد بوهاشم .30 011978-0101 والية تونس

 محمد صالح  النفاتي .31 013866-0101 والية تونس

 فتحي  القروي .32 021604-0101 والية تونس

 ابراهيم  الزغالمي .33 025029-0101 تونسوالية 

 المنصف  بن حسين .34 011174-0101 والية تونس

 سيفرحات  عبا .35 012448-0101 والية تونس

 الصادق  الجلجلي .36 000962-0101 والية تونس

 الفاضل  زمالي .37 003948-0101 والية تونس

 الفاضل  العمدوني .38 004943-0101 والية تونس

 الحسين  بوشيبة .39 018258-0101 والية تونس
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 لطفي  الفخفاخ .40 018781-0101 والية تونس

 الجويني عثمان بن التهامي بن منير .41 000742-0101 والية تونس

 الزواوي البشير بن المجيد عبد بن علي محمد .42 000991-0101 والية تونس

 بوراوي محمد بن ابراهيم بن كمال .43 010303-0101 والية تونس

 بننصر محمد بن صالح بن محمد .44 007814-0101 والية تونس

 بلعيد الشنوفي .45 014640-0101 والية زغوان

 نبيل  رقاز .46 018797-0101 والية زغوان

 مصطفى الدريدي .47 002879-0101 بةوالية منو

 محمد األزهر كالعي .48 004458-0101 والية منوبة

 عبد المجيد  الحبيبي .49 011125-0101 والية منوبة

 طارق بن النفطي  العويتي .50 001027-0101 والية منوبة

 قيس الجميعي .51 001313-0101 والية منوبة

 االسعد خميري .52 004425-0101 والية منوبة

 السحبي البامري .53 009812-0101 والية منوبة

 الهذليعبد الرحمان   .54 013337-0101 والية منوبة

 عبد السالم  المسعودي .55 002366-0101 والية منوبة

 عمر  قرايدي .56 015799-0101 والية منوبة

 جمال  الفحيل .57 006118-0101 والية نابل

 سمير  برينيص .58 008985-0101 والية نابل

 مبارك للطيفعبد ا .59 011637-0101 والية نابل

 سراج  بن عمو .60 011656-0101 والية نابل

 فاكر الزيادي .61 022372-0101 نابلوالية 

 الصادق  عبد هللا .62 000280-0101 والية نابل

 الصادق الغضبان .63 000556-0101 والية نابل

 

681قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 مود ذيبيحم .64 000561-0101 والية القصرين

 عمر  العباسي .65 003473-0101 والية القصرين

 ذيبيبن خليفة علي الصالح   .66 008666-0101 والية القصرين

 المعز  سعيدي .67 013835-0101 والية القصرين

 الجيالني  اسودي .68 000230-0401 والية القصرين

 محمد الناجم  طرشي .69 000653-0401 والية القصرين

 الحسين صالحي .70 006865-0101 والية القصرين

 محمد الناصر الناصري .71 013751-0101 والية القصرين

 محمد الخامس  فقراوي .72 015863-0101 والية القصرين
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 169قائمة عدد 

والية القيروان ،والية المهدية ،والية سوسة، والية المنستير  

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 

 وقييب  المرزمحمد الحب .1 015228-0101 والية القيروان

 عبد المجيد الزار .2 022931-0101 المنستيروالية 

 خالد سعيدانة .3 012246-0101 والية المنستير

 النوري  الشتيوي .4 012255-0101 والية المنستير

 نزار المنستيري .5 012262-0101 والية المنستير

 كمال  حسيون .6 013171-0101 والية المنستير

 هر مرادزاال .7 013671-0101 والية المنستير

 الناصر  الطرودي .8 014597-0101 والية المنستير

 خالد  رقية .9 002392-0101 والية المنستير

 محمد منصور .10 004942-0101 والية المنستير

 عبد الحميد  عداسي .11 017675-0101 والية المنستير

 شاكر قاسم .12 018570-0101 والية المنستير

 البشير  سالمي .13 011449-0101 والية المهدية

 محمد  بن محمد بن رجب الشطي .14 012758-0101 والية المهدية

 لطفي بن عمر .15 013863-0101 والية المهدية

 محمد  المنصر .16 000160-0601 والية المهدية

 عمر  الكتل .17 007153-0101 والية المهدية

 عامر  التومي .18 007208-0101 والية المهدية

 الحبيب حسن .19 015642-0101 والية المهدية

 شمس الدين حمودة .20 011784-0101 سوسة والية

 حسن  رويس .21 013838-0101 والية سوسة

 مهذب بن محمد بن عمار المهذبي .22 009379-0101 والية سوسة

 الناصر  بلقاسم .23 009381-0101 والية سوسة

 سعيد  القرقني .24 013840-0101 والية سوسة

 طاهر  نصر .25 013521-0101 والية سوسة

 عفيف  العبادي .26 018218-0101 والية سوسة

 عبد الحفيظ  بن خليفة .27 015916-0101 والية سوسة

 جمال بن يوسف بن علي بن الصغير .28 004906-0101 والية سوسة

 سمير  قريرة .29 004908-0101 والية سوسة

 أحمد  البدوي .30 004994-0101 والية سوسة

 السيد  فارسي .31 015955-0101 والية سوسة

 حمودمحمد بن م .32 018505-0101 والية سوسة

 عمر الجليطي .33 017713-0101 والية القيروان

 محمد الهادي  سالمي .34 012363-0101 والية القيروان

 محمد وحيد  عليلش .35 000916-0101 والية القيروان

 المنجي  جبنوني .36 018503-0101 والية القيروان
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170قائمة عدد   

، والية سليانةوالية الكاف ،والية جندوبة ،والية باجة  

 االسم و اللقب  رقم الملف ة الوالي

 الحسين  زغداني .37 000157-0901 والية الكاف

 نور الدين  بن علي .38 004305-0101 والية الكاف

 الرشيد  الرمضاني .39 007191-0101 والية الكاف

 عبد الحميد  الخزري .40 010969-0101 والية الكاف

 رضا المحرزي .41 010971-0101 والية الكاف

 سالمي مفيدة .42 013159-0101 والية الكاف

 محسن  التابعي .43 013846-0101 والية الكاف

 سمير ابن علية .44 016375-0101 والية الكاف

 محمد بنعلي .45 016808-0101 والية الكاف

 فتحي  فارح .46 005983-0101 والية الكاف

 إبراهيم جبوري .47 009743-0101 والية الكاف

 محمد ورفلي .48 002386-0101 والية الكاف

 عبيدي صالحي .49 015795-0101 والية الكاف

 الطاهر ماطوسي .50 010181-0101 والية باجة

 محمد الماكني .51 004975-0101 والية باجة

 ماهر  الحمدي .52 015754-0101 والية باجة

 لطفي  الخماسي .53 016057-0101 والية باجة

 خالد  المازني .54 018068-0101 والية جندوبة

 نور الدين مبيركي .55 013445-0101 والية جندوبة

 فيصل بن محمد الهادي بن رابح  هواوي .56 013475-0101 الية جندوبةو

 عبد المجيد بن عمر .57 004468-0101 والية جندوبة

 رضا  العياري .58 003834-0101 والية سليانة

 كمال بن عبد الحميد بن حسن   الوسالتي .59 010905-0101 والية سليانة

 الناجم  العياري .60 008961-0101 والية سليانة

 منير  المناعي .61 000965-0101 يانةوالية سل

 المولدي  القاسمي .62 002558-0101 والية سليانة
 

 

171قائمة عدد   

تطاوين، والية والية مدنين  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الهادي بن خلفة .63 002176-0101 والية تطاوين

 نصر  بن سعيد بن نصر جويلي .64 017778-0101 والية مدنين

 صالح  التومي .65 018909-0101 والية مدنين
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172قائمة عدد   

والية توزر ،والية سيدي بوزيد، والية قفصة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 إبراهيم  ابن عروس .66 009176-0101 والية توزر

 محمد فرحات  عثماني .67 008345-0101 والية توزر

 توشسيف الدولة  بن الحسين بن محمود خن .68 014292-0101 والية توزر

 محمد االسود بن الهادي بن األسود  تواتي .69 014300-0101 والية توزر

 األمين بن مختار حمدي .70 000573-0301 والية سيدي بوزيد

 صالح االهي .71 013508-0101 والية سيدي بوزيد

 بلقاسم الفرحاني .72 000025-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد  ا الحمدي .73 004116-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الفتحي  مسعدي .74 013630-0101 سيدي بوزيد والية

 فريد  سالمة .75 002695-0101 والية قفصة

 عمري  قليعي .76 011558-0101 والية قفصة

 مولدي جدلة .77 013010-0101 والية قفصة

 عمر  حامد .78 014059-0101 والية قفصة

 إبراهيم  ادريس .79 014457-0101 والية قفصة

 رياض  سعد .80 013842-0101 والية قفصة
 

173قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 كمال  دحمان .81 002013-0201 والية صفاقس

 محمد البريبري .82 002585-0201 صفاقسوالية 

 عبد اللطيف التليلي .83 013731-0101 والية صفاقس

 الحبيب  بنحمد .84 013736-0101 والية صفاقس

 عثمان  خنيس .85 013781-0101 والية صفاقس

 شكري  كمون .86 014163-0101 والية صفاقس

 ماهر  البحري .87 014028-0101 والية صفاقس

 الحسين األشهب .88 023508-0101 والية صفاقس

 جمال طلوس .89 000955-0201 والية صفاقس

 المنجى التريكى .90 013765-0101 والية صفاقس

 جمال  الشبيلي .91 015802-0101 والية صفاقس

 

741قائمة عدد   

 قبليوالية  ،والية قابس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 ابراهيم قلوي .92 006297-0101 والية قابس

 خالد  الناصفي .93 000855-0701 والية قابس
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 بوبكر الملوح .94 008568-0101 والية قابس

 رضا  حمدي .95 008890-0101 والية قابس

 رضا  حسين .96 011323-0101 والية قابس

 ز عطية هللاعبد العزي .97 013102-0101 والية قابس

 مصطفى  بالساسي .98 013636-0101 والية قابس

 الحبيب  غودي .99 013794-0101 والية قابس

 عبد هللا  التومي  العصادي .100 013853-0101 والية قابس

 رجب   بوحليلة .101 013723-0101 والية قابس

 احمد دغسن .102 000425-0701 والية قابس

 محمد نورالدين  بوحليله .103 000458-0701 والية قابس

 رضا  عامر .104 002690-0101 والية قابس

 العيادي عياط .105 004880-0101 والية قابس

 علي  سعودي .106 004881-0101 والية قابس

 بوبكر  ذوادي .107 004883-0101 والية قابس

 نورالدين بن مهذب بن االسود العياط .108 004895-0101 والية قابس

 المختار  بن عبد الرحمان .109 003528-1201 والية قبلي

 سعيد بنسعيد .110 011013-0101 قبلي والية
 


